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1. 

Millä perusteella ja mihin  

tarkoitukseen keräämme 

tietoja? 

Kymenlaakson hyvinvointialueen kameravalvontaa toteutetaan 

lakisääteisin perustein asiakkaiden sekä henkilöstön turvallisuuden 

varmistamiseksi, tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan 

valvomiseksi, väärinkäytösten estämiseksi ja selvittämiseksi sekä 

omaisuuden ja tiedon turvaamiseksi.  

 

Pelastuslaitoksella käytetään online kamerakuvaa operatiiviseen 

käyttöön pelastustoiminnan johtamiseen. Ensihoidossa ja 

pelastustoimessa voidaan käyttää ajoneuvokameroita 

lakiperusteisesti työturvallisuuden ja omaisuuden suojelemiseksi. 

Kuvista syntyy tallenne. 

 

(mm. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004), EU:n 

yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki) 

 

2. 

Millaisia tietoja saamme ja  

keräämme? 

Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työturvallisuuden 

varmistamiseksi liittyvää materiaalia KymenHVA:n toimitilojen ja 

lääkehuoneiden valvontakameroista. Kuvamateriaalia 

onnettomuus- ja hälytystilanteista. Potilaan hoitoon liittyviä kuvia 

tai videoleikkeitä kerätään KOKS leikkaussalista rajatulta alueelta 

(Merivaara) sekä AVIN ohjeiden mukaisesti eristyshuoneiden 

valvonta teknisin apuvälinein.  

 

3. 

Kuinka kauan tietoja 

säilytetään? 

Lakisääteiset tallennusajat määritellään palvelun käynnistyessä. 

Kuvamateriaalia säilytetään 14 vrk. ja tämän jälkeen tiedot poistuvat 

automaattisesti. 

 

4. 

Millaisia oikeuksia sinulla  

rekisteröitynä on? 

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-

asetuksessa sekä tietosuojalaissa.  

 

Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan 

käyttävän henkilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei 

voi käyttää oikeuttaan. Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa 

lisätietoja tunnistamista varten. Rekisteröidyn oikeudet ovat: 

 

 oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä 

 saada pääsy tietoihin 

 oikaista tietoja 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen olla joutumatta 

automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman laillista perustetta 
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 oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle 

 

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan hän voi olla 

yhteydessä kirjaamo@kymenhva.fi  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

(Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos katsoo, että henkilötietojen 

käsittelyssä on rikottu EU:n tietosuoja-asetusta. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: Käyntiosoite: 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. Postiosoite: PL 800, 00531 

Helsinki. Puh. 029 56 66700. Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi. 

 

Voit lukea tarkemmin oikeuksistasi  

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 

 

5. 

Ketkä vastaanottavat tietojasi? 

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille 

pyydettäessä, mikäli heillä lakisääteinen peruste tietojen saamiseksi. 

Kymen HVA:n sisällä tietoja voidaan luovuttaa rikos- ja 

vahingonkorvaustapausten selvittämiseksi.  

 

Toimittaja (Loihde, Merivaara) ylläpitäjän roolissa sopimuksen 

mukaisesti. 

 

6. 

Siirrämmekö tietoja EU- tai 

ETA-maiden ulkopuolelle? 

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen 

ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA alueen 

ulkopuolelle vain, jos vastaanottavan maan on komission 

päätöksellä katsottu varmistavan riittävän tietosuojan tason tai että 

siirto toteutetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) 

mainittuja asianmukaisia suojatoimia soveltaen. 

7. 

Miten suojaamme 

henkilötietoja? 

Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä 

pääsevät katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö/henkilöt; 

turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö, turvallisuuskoordinaattori 

sekä pelastusjohtajalla sekä pelastustoiminnan johtajalle on pääsy 

pelastustoimen tallenteisiin. Järjestyksen valvojalla tai 

vahtimestarilla pääsy kuvamateriaaliin tehtävään liittyvän kiinteistön 

osalta. Tietoja säilytetään Kymenlaakson HVA:n omilla palvelimilla. 

 

Tallenne avataan vain Kymen HVA:n vastuuhenkilön pyynnöllä. 

Tietojärjestelmään kirjaudutaan vahvalla tunnisteella ja lisäksi 

kameravalvontajärjestelmään omalla salasanalla ja 

käyttäjätunnuksella. Tunnukset pyytää toimittajalta 

turvallisuuspäällikkö. Tietojen ja tietojärjestelmien käyttö ja 

http://www.kymenhva.fi/
mailto:kirjaamo@kymenhva.fi
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
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salassapitositoumus vaaditaan käyttäjiltä. Henkilötietojen 

käsittelysopimus laaditaan toimittajan kanssa.  

 

Kameravalvonnasta informoidaan tilojen käyttäjiä niissä tiloissa, 

jossa sitä suoritetaan mm. kyltein/tarroin yksikköjen ovilla ja 

kameravalvotuissa tiloissa. Henkilökuntaa informoidaan ennen 

valvonnan aloittamista erillisessä kokouksessa, jossa mm. tämä  

rekisteriseloste ja tallentavaan kameravalvonnan toteutukseen 

liittyvät seikat käydään läpi 

 

8. 

Keneltä voit kysyä lisätietoja? 

turvallisuuspäällikkö puh. 0442231600 ja työsuojelupäällikkö puh. 

0442231645, turvallisuuskoordinaattori puh. 0404898585 

pelastusjohtaja puh.  0447026200  

http://www.kymenhva.fi/

